
Представено от ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД уведомление за инвестиционно 

предложение за „Изграждане на площадка за временно съхранение и 

оползотворяване на строителни отпадъци“ в поземлен имот с идентификатор 

65677.294.9256 по КККР на гр. Свиленград, общ. Свиленград, обл. Хасково 

 

Днес, 08.01.2021 г. във връзка с представено от ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД уведомление 

за инвестиционно предложение за „Изграждане на площадка за временно съхранение и 

оползотворяване на строителни отпадъци“ в поземлен имот с идентификатор 

65677.294.9256 по КККР на гр. Свиленград, общ. Свиленград, обл. Хасково, на 

основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ - Хасково 

информира за следното: 

I. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на 

околната среда (ЗООС):  
Съгласно представената информация с уведомление за инвестиционно 

предложение с вх. № ПД-1658/14.12.2020 г. Община Свиленград предвижда изграждане 

на площадка на която да се извършва временно съхранение на строителни отпадъци, 

които на по - късен етап ще се рециклират, чрез предварително раздробяване със 

специализирана машина и готовата фракция ще се влага в строителството. Основният 

поток отпадъци към площадката ще бъде от строително-монтажни дейности, 

разрушаване на сгради и ремонтни дейности, като материали от бетон, тухли, 

керемиди, керамични изделия, материали на основата на гипс и други. Голяма част от 

тези отпадъци са подходящи за рециклиране и повторното им влагане в строителството. 

При приемане на смесени отпадъци те ще бъдат предварително сортирани на отделни 

фракции, което е необходимо за последващия процес за рециклиране.  

Площадката ще бъде изградена в поземлен имот с идентификатор 

65677.294.9256 по КККР на гр. Свиленград, общинска собственост, Урбанизирана 

територия, с НТП За друг вид застрояване и обща площ 23705 кв. м ведно със следните 

съществуващи сгради в имота: 

 Административна едноетажна сграда; 

 Едноетажна сграда за енергопроизводство (монолитна конструкция); 

 Складова едноетажна база, склад; 

 Друг вид производствена, складова, инфраструктурна едноетажна сграда 

(автокантар); 

 Промишлена сграда (навес).  

Площадката, която се предвижда да приема строителни отпадъци (СО) ще бъде 

обособена на площ от 5000 кв. м., като същата ще отговаря на изискванията на 

Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 

строителни материали, както следва: 

1. Площадката ще бъде оградена с подходяща за целта ограда и ще има портал за 

пропускане и проверка. 

2. За измерване на количеството постъпващи или образувани отпадъци площадката 

е оборудвана с автокантар. 

3. Площта на площадката ще е оразмерена за типа и капацитета на използването 

съоръжение за третиране на строителни материали, количествата на входящите потоци 

отпадъци, вида и количеството на рециклирани строителни материали и др. 

4. Площадката ще е с подходяща настилка, която да осигури целогодишно 

безпрепятствено движение на тежкотоварната техника и да предотвратява замърсяване 

на СО и продуктите от оползотворяване на СО. 

5. На площадката ще бъдат обособени следните участъци (зони): 



 Зони за съхранение на приеманите отпадъци, ще се обособят отделни зони за 

разделно съхранение на предварително сортираните отпадъци по вид на материала: 

бетон, керамика, асфалтобетон, смесени фракции, скални материали и др., които трябва 

да бъдат оразмерени съобразно капацитета на трошачната инсталация. Предвидена е 

отделна площ за временно съхраняване на строителни отпадъци, за които има съмнение 

за замърсяване, докато се извършват необходимите изпитвания и/или се организира 

депонирането им. 

 Зона на която ще са разположени трошачната и пресевната инсталация, както и 

други съоръжения за реализацията на процеса. 

 Зона за съхранение и товарене на готовата продукция. Ще се обособят отделни 

зони за разделно съхранение с достатъчна площ в зависимост от видовете и 

количествата на произвежданите фракции, така че те да не се смесват помежду си. 

 Зона за разполагане на контейнери за събиране на рециклируеми отпадъци, като 

метали, хартия, пластмаси, дървесина и др., попаднали сред основните потоци. 

6. Ще бъде предвидена достатъчна площ за паркиране на транспортните средства, 

опериращи на площадката, както и за разполагане на мобилното оборудване. 

7. Зона за почивка и обслужване на персонала – ще се използва изградена в имота 

едноетажна сграда с отделна постройка за персонала оборудвана със санитарен възел и 

стая за почивка. 

8. Ще се обособи зона за измиване на автомобилите преди напускане на 

площадката.  

Не се предвижда изграждане на нова и/или промяна на съществуващата 

техническа инфраструктура. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 11, буква „б“ от 

Приложение № 2 на ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта 

от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по смисъла на 

чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС. На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за 

произнасяне с решение е директора на РИОСВ - Хасково. 

Във връзка с представеното уведомление, обръщаме внимание, че съгласно 

разпоредбата на чл. 82, ал. 3 от ЗООС, когато за осъществяване на инвестиционното 

предложение трябва да се развият и други, свързани с основния предмет на оценка, 

спомагателни или поддържащи дейности, те също се включат в изискващата се оценка, 

независимо дали самостоятелно попадат в обхвата на приложения № 1 или № 2 от 

ЗООС. 

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното 

разнообразие (ЗБР): 
Въз основа на представената от възложителя информация и на направената 

справка се установи, че имот с идентификатор 65677.294.9256 по КККР на гр. 

Свиленград  с площ 23,705 дка и НТП за друг вид застрояване, в който се предвижда 

изграждане на площадка за временно съхранение на строителни отпадъци не попада в 

границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но 

попада в обхвата на защитена зона BG0000212 „Сакар”, приета от МС с Решение № 

661/16.10.2007 г. за опазване на природните местообитания.   

Така представено, инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 

1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на 

планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на 

опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. 

и доп., бр. 3 от 05.01.2018 г.) и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с 

предмета и целите на опазване на горе цитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал. 

4, във връзка с чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.  



/отговорено от РИОСВ - Хасково на 08.01.2021 г./ 


